
 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesakan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

 

oleh : 

PURI WINDYA NINGTIAS 

D300171120 

 

 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA 

BUKIT CINTA NEGERI ATAS ANGIN DI DESA WISATA DELING 

KABUPATEN BOJONEGORO 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 



i 

 

 



ii 



iii 



1 

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA 

BUKIT CINTA NEGERI ATAS ANGIN DI DESA WISATA DELING 

KABUPATEN BOJONEGORO 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

Abstrak 

Objek wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin merupakan salah satu objek wisata 

baru di Kabupaten Bojonegoro yang tengah hits dikalangan masyarakat, objek 

wisata ini terletak di Dusun Atas Angin, Desa Deling Kecamatan Sekar, 

Kabupaten Bojonegoro. Objek wisata Bukit Cinta ini memiliki lahan seluas 7,1 

ha, dan memiliki ketinggian bukit sekitar 650mdpl, serta mulai beroprasi atau 

diresmikan sejak tahun 2016 lalu. Potensi wisata yang ada di kawasan ini adalah 

di bidang pertanian, pemandangan, mitos, dan sejarah. Kondisi dari kawasan 

wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini sendiri masih kurang baik, dikarenakan 

kawasan wisata ini masih terbilang baru, yaitu baru sekitar empat tahun beroprasi 

dan masih memerlukan banyak perbaikan di semua hal. Sarana dan prasarana 

yang ada dalam kawasan wisata ini masih sangat minim, hanya terdapat pintu 

masuk ke area bukit dan beberapa warung makan sederhana disini, toilet umum, 

kantung parkir dan beberapa fasilitas lainnya juga belum terdapat pada kawasan 

wisata ini, selain itu belum ada juga penataan yang mendalam mengenai kawasan 

ini, sehingga kawasan wisata ini nampak terlihat gersang dan kurang terawat. 

Penataan kembali pada kawasan ini dirasa sangat diperlukan guna memperindah 

tampilan arsitektur serta memperlengkap sarana dan prasarana kawasan.  Penataan 

dan pengembangan kawasan ini akan meliputi penataan ulang zonasi, trek wisata 

dan tata letak area serta utilitas yang ada . selain untuk mengembangkan kawasan, 

penataan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 

dimana dengan banyaknya pengunjung yang datang juga pasti akan meningkatan 

pendapatan masyarakat sekitar. Penggunaan material bangunan yang bersifat lokal 

pun akan dapat menghemat biaya pembangunan dan tentunya lebih ramah 

lingkungan serta mudah di dapat. 

Kata kunci : wisata, Bukit Cinta, Bojonegoro 

Abstract 

The Bukit Cinta Negeri Angin tourism object is one of the new tourist objects in 

Bojonegoro Regency which is currently being hit among the public, this tourist 

attraction is located in the Upper Angin Hamlet, Deling Village, Sekar District, 

Bojonegoro Regency. Bukit Cinta tourist attraction has a land area of 7.1 ha, and 

has a hill height of around 650mdpl, and began operating or inaugurated since last 

2016. The tourism potential in this region is in agriculture, scenery, myths, and 

history. The condition of the Bukit Cinta tourism area in the Upper Wind region is 

still not good, because this tourist area is still fairly new, which is only about four 

years of operation and still requires a lot of improvements in all things. The 

facilities and infrastructure in this tourist area are still very minimal, there is only 

an entrance to the hill area and several simple food stalls here, public toilets, 

parking bags and several other facilities also not yet available in this tourist area, 



2 

besides that there is also no arrangement deep in this area, so that this tourist area 

looks dull and poorly maintained. The rearrangement of this area is felt to be very 

necessary in order to beautify the appearance of architecture and to complement 

regional facilities and infrastructure. The arrangement and development of this 

area will include zoning rearrangements, tourist tracks and existing area layout 

and utilities. in addition to developing this arrangement area also aims to improve 

the economy of the community, dimsns with the number of visitors who come 

also starch will increase the income of the surrounding community. The use of 

local maretial buildings will also save on development costs and certainly be more 

environmentally friendly and easy to obtain. 

Keywords: tourism, Bukit Cinta, Bojonegoro 

1. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian 

“Pengmbangan Kawasan Wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin di Desa Wisata 

Deling Kabupaten Bojonegoro dengan Pendekatan Arsitektur Vernakular” 

merupakan suatu upaya penataan dan pengembangan dari suatu kawasan wisata 

yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan konsep arsitektur vernakular agar 

menjadi suatu kawasan wisata yang dapat memberikan kenyamanan dalam segala 

hal, keamanan, serta kepuasan bagi para pengunjungnya. 

1.2 Latar belakang 

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 

beberapa tempat yang berpotensial di bidang pariwisata. Objek wisata Bukit Cinta 

Negeri Atas Angin ini merupakan salah satu objek wisata baru di Kabupaten 

Bojonegoro yang tengah hits dikalangan masyarakat. Objek wisata ini terletak di 

kecamatan sekar tepatnya di Dusun Atas Angin, Desa Deling Kecamatan Sekar, 

Kabupaten Bojonegoro. Objek wisata Bukit Cinta ini memiliki lahan seluas 7,1 

ha, dan memiliki ketinggian bukit sekitar 650mdpl, serta mulai beroprasi atau 

diresmikan sejak tahun 2016 lalu. Potensi wisata yang ada di kawasan ini adalah 

di bidang pertanian, pemandangan, mitos, dan sejarah (Disbudpar, 2017). 

Kawasan wisata Bukit Cinta ini juga memiliki atraksi wisata berupa 

pemandangan yang sangat eksotik, dari puncak bukit kita dapat melihat 

pemandangan sekitar berupa area persawahan, rumah penduduk dan perbukitan, 
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dari puncak bukit ini kita juga dapat menikmati indahnya sunset (matahari 

terbenam) dan sunrise (matahari terbit). Selain berupa pemandangan alam yang 

eksotik, kawasan wisata ini juga memiliki atraksi lain seperti out bond jalur 

olahraga moto cross, dan area lapang untuk panggung hiburan 

Kondisi dari kawasan wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini sendiri 

masih kurang baik, dan masih memerlukan banyak perbaikan di semua hal. Sarana 

dan prasarana yang ada dalam kawasan wisata ini masih sangat minim, hanya 

terdapat pintu masuk ke area bukit dan beberapa warung makan sederhana disini, 

toilet umum, kantung parkir dan beberapa fasilitas lainnya juga belum terdapat 

pada kawasan wisata ini, selain itu belum ada juga penataan yang mendalam 

mengenai kawasan ini, sehingga kawasan wisata ini nampat terlihat gersang dan 

kurang terawat. Keadaan gersang dari bukit juga menimbulkan hawa panas ketika 

siang hari, suhu yang ada di kawasan wisata ini ketika siang hari di musim 

kemarau bisa mencapai 34
o
c dan mencapai 29

o
 c pada musim hujan.

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh perumusan masalah 

sebagai berikut : 

a) Bagaimana penataan dan pengembangan yang tepat untuk kawasan

Wisata Bukit Cinta sehingga menarik, memiliki fasilitas lengkap dan

sirkulai yang jelas?

1.4 Tujuan dan sasaran 

1.4.1 Tujuan  

Tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Untuk mengidektifikasi kondisi kawasan Wisata Bukit Cinta Negeri

Atas Angin dan kawasan sekitarnya (Desa Deling).

b.  Tujuan dari penataan dan pengembangan kawasan adalah sebagai

berikut:

1) Membuat zonasi wisata dan track wisata

2) Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi wisata dan kinerja

dari atraksi wisata yang ada, serta merencanakan dan merancang
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atraksi wisata baru guna melengkapi dan memperbanyak atraksi 

wisata  yang ada. 

3) Mengembangkan dan menata kembali sarana prasarana yang

sudah ada, serta merancang dan merencanakan sarana prasarana

baru guna melengkapi sarana prasarana yang sudah ada.

4) Memperidah bentuk / tampilan fisik kawasan

5) Mengembangkan dan menata kembali sistem sirkulasi yang ada

1.4.2 Sasaran 

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah menata ulang zonasi ruang 

kawasan dan mengembangkan potensi wisata yang ada agar kawasan wisata Bukit 

Cinta ini menjadi semakin bagus dan memiliki daya jual yang tinggi. 

2. METODE

Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan melalui beberapa 

proses, meliputi pengumpulan data berupa studi pustaka, studi banding, serta data 

fisik dan non fisik wilayah perencanaan. Pengolahan data dan pembahasan berupa 

analisa terhadap data yang diperoleh. Perumusan konsep dilakukan berdasarkan 

analisa yang telah didapatkan. 

2.1 Studi pustaka 

2.1.1 Pariwisata 

a) Pengertian

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Wisata sendiri adalah  

suatu kegiatan perjalanan untuk mengunjungi tempat tertentu yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan rekreasi, dan 

mempelajari keunikan suatu daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 

waktu yang tidak terlalu lama atau bersifat sementara suatu kegiatan 

perjalanan untuk mengunjungi tempat tertentu yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok dengan tujuan rekreasi, dan mempelajari keunikan 

suatu daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang tidak 
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terlalu lama atau bersifat sementara (Kepariwisataan, 2009). 

b) Bentuk Pariwisata

Bentuk pariwisata menurut (Pendit, 2002 dalam Pramesti, 2012) 

bentuk pariwisata dibagi menjadi lima kategori, yaitu : 

1) Menurut asal wisatawan

2) Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

3) Menurut jangka waktu

4) Menurut jumlah wisatawan

5) Menurut alat angkut yang dipergunakan

c) Jenis Pariwisata

Jenis pariwisata menurut Spillane (Spillane, 1991 dalam Pramesti, 

2012) dibagi menjadi enam kategori, yaitu : 

1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism)

2) Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism)

3) Pariwisata untuk rekreasi

4) Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism

5) Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism)

d) Potensi Wisata

Menurut Nyoman (Spillane, 1991 dalam Pramesti, 2012) potensi 

wisata merupakan suatu kejadian atau segala hal yang telah disediakan dan 

diatur sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

pariwisata, baik berupa kejadian, suasana, bentuk maupun jasa. 

Potensi wisata juga dapat berupa sumber daya alam dari berbagai 

aspek, baik aspek fisik maupun aspek hayat, selain itu kekayaan budaya 

juga dapat dikembangkan untuk pariwisata. (Fandeli, 2001 dalam Pramesti, 

2012). 

e) Perminatan Pariwisata

Menurut (Coccossins, 2006 dalam Ngatwanto, 2018), perminatan 

wisata adalah suatu sensasi yang diminta oleh wisatawan, dimana sensasi ini 

didorong oleh faktor motifasi dan psikologi, sedangkan faktor motifasi dan 

psikologi tersebut didukung pula oleh faktor ekonomi, status sosial, dan 
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faktor-faktor lain. Adapun sensasi yang diminta oleh wisatawan tersebut 

akan dapat terpenuhi melalui tiga hal, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan 

amenitas. 

2.1.2 Desain Lanskap 

Menurut (Booth, 1983 dalam Prihabsari, 2017), desain sebagai suatu proses 

berpedoman pada elemen lanskap yang berkaitan erat degan beberapa hal, yaitu : 

a) Bentukan lahan (landform)

b) Vegetasi (plant material)

c) Perkerasan

d) Site structure adalah elemen keras (hardscape)

e) Elemen air (water feature)

Menurut (Wahyuni & Qomarun, 2013) Elemen-elemen sebuah landscape 

terdiri dari dua macam, yaitu:  

a) Elemen Keras (Hardscape)

Elemen keras (hardscape) merupakan suatu unsur tidak hidup yang 

ada di taman dan berfungsi sebagai unsur pendukung untuk 

meningkatkan kualitas taman tersebut. Adapun yang termasuk dalam, 

elemen keras (hardscape) adalah tebing buatan, batuan, gazebo, jalan 

setapak, perkerasan, dan lampu taman (penerangan). 

b) Elemen Lunak (Softscape)

Elemen lunak (softscape) merupakan elemen pendukung suatu 

lanskap atau taman yang bersifat hidup. Adapun yang termasuk dalam 

elemen lunak (softscape) adalah vegetasi yang berupa pohon, semak, 

tanaman penutup tanah, rumput, dan badan air (kolam, sungai, dan 

sebagainya). 

2.1.3 Arsitektur Vernakular 

a) pengertian

Menurut (Mentayani & Ikaputri, 2012) istilah vernakular pertama kali 

diperkenalkan oleh Bernard Rudofsky dalam sebuah pameran arsitektur di 

Museum of Modern Art pada tahun 1964. Vernakular sendiri diambil dari 

Bahasa Latin verna yang artinya domestik, pribumi, atau penduduk asli. 
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Maka dari itu, arsitektur vernakular dapat berarti desain arsitektur yang 

bersifat lokal, dengan materi dan teknik pembangunan lokal, yang 

dipengaruhi budaya dan tradisi setempat. Pendapat tersebut diungkapkan 

oleh beberapa tokoh arsitektur vernakular, diantaranya Spencer dan Cook 

(1983), dan Rapoport dalam bukunya (1969). Bangunan vernakular juga 

biasanya tumbuh dari kondisi lokal dan masih bersifat sederhana, serta 

dianut secara berkesinambungan oleh beberapa generasi. 

b) Karakteristik

Menurut (Sani, 2015) dan (Mentayani & Ikaputri, 2012) karakteristik 

arsitektur vernakular dapat diuraikan sebagai berikut:  

1) Diciptakan masyarakat dengan tenaga lokal atau tanpa bantuan dan

campur tangan tenaga ahli sperti arsitek.

2) Aspe fungsi dan bentuk arsitektur vernakular tidak dibangun untuk

mengedepankan aspek estetika, namun dibangun untuk memenuhi

kebutuhan dasar suatu masyarakat.

3) Dipercaya dapat beradaptasi terhadap faktor iklim, kondisi tipologi,

sosial, dan budaya setempat

4) Dibangun dengan sumber daya setempat

5) Memiliki bentuk bangunan yang sesuai dengan keadaan masyarakat

setempat

6) Fungsi, makna dan tampilan dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya,

tradisi, kepercayaan, dan keadaan masyarakat setempat.

c) Elemen Pembentuk Arsitektur Vernakular

Berdasarkan elemen-elemen pembentuk yang ada, arsitektur vernakular 

merupakan suatu kesatuan antara bentukan fisik dan kandungan makna abstrak 

yang dapat terwujud melalui teknis yang dilandasi oleh budaya setempat dan 

dipengaruhi oleh lingkungan (Sani, 2015). Adapun konsep arsitektur vernakular 

terdiri dari tiga elemen, yaitu ranah, undur, dan aspk-aspek vernakularitas. 

2.2 Studi banding 

Berikut merupakan tabel perbandingan dari beberpa objek studi banding yang 

memiliki kesesuaian dengan judul yang diambil: 



8 

1) Komponen desa wisata

Tabel 1. Kriteria 3A Kawasan Wisata 

Parameter 
Kriteria kawasan wisata 

Desa Pujon Kidul Desa Tamansari Desa Belok Sidan 

Atraksi 

1) Outbond

2) Kafe sawah

3) The routd 78

4) Kesenian dan 

bidaya

5) Wisata edukasi

pertanian

6) Wisata toga dan

refleksi

kesehatan

1) Wisata

kampung

panambang

2) Wisata

kampung bunga

3) Wisata

kampung susu

4) Wisata budaya

suku osing

5) Tempat

persinggahan

pendakian

gunung ijen

1) Wisata

ternak

2) Wisata

pertanian

3) Wisata petik 

buah

4) Wisata alam

tracking

Amenities 1) Home stay

2) Kafe sawah

1) Peninapan

(hotel dan home

stay)

2) Pusat oleh-oleh

3) restaurant

1) penginapan

2) restaurant

Aksesibilitas 1) berjarak sekitar

30 km dari kota

malang

2) ATV

3) Kuda

1) berjarak 24 km

dari kota

banyuwangi

2) berada di

tengah-tengah

perjalanan

menuju kawah

ijen

1) sepeda untuk

berkeliling

2) berjarak ±21

km dari

kecamatan

Sumber : Data Pribadi 
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2) Elemen lanskap

Tabel 2. Perbandingan Elemen Lanskap 

Parameter 

Elemen 

Kawasan Wisata 

Hardscape 

Desa Pujon 

Kidul 

Desa Taman 

Sari 

Desa Belok 

Sidan 

Tebing buatan x x x 

Gazebo √ √ x 

Jalan setapak √ √ √ 

Batuan √ x x 

Perkerasan √ √ √ 

Lampu taman 

(penerangan) 
√ √ √ 

Softcsape 

Pohon √ √ √ 

Perdu √ √ √ 

Semak √ √ √ 

Tanaman 

penutup tanah 
√ x x 

Rumput √ √ √ 

Badan air √ x x 

Sumber : Data Pribadi 

3) Motivasi wisata

Tabel 3. Perbandingan Motivasi Wisata Tiap Desa 

No 

Daya 

tarik 

wisata 

Lokasi 

Motivasi wisata 

Something to see Something to do Something to 

buy 

1. Alam 

Desa 

Pujon 

Kidul 

  √ 

a) sawah

b) bukit

c) hutan pinus

d) air terjun

   √ 

a) Sawah yang

digunakan

sebagai

lahan

  √ 

a) Sayuran

b) Jamu olahan

c) Olahan susu

d) Camilan
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No 

Daya 

tarik 

wisata 

Lokasi 

Motivasi wisata 

Something to see Something to do Something to 

buy 

edukasi 

untuk para 

pengunjung. 

anka rasa 

Desa 

Taman 

Sari 

  √ 

a) Fenomena

alam unik,

yaitu blue fire

(api biru)  

kawah ijen 

(Madafuri &

Suryawan,

2013). 

b) Etalase kecil

tentang

banyuwangi

dan

masyarakat

osing

(Admin,

2013). 

c) Hamparan

sawah

d) Gunung

e) Hutan karet

  √ 

a) Penyewaan

peralatan

untuk

melakukan

kegiatan rock

climbing

(Adventuring

, Rewarding)

di sungai

banyupahit

(Madafuri &

Suryawan,

2013) 

 √ 

a) Kuliner khas

masyarakat

osing

Desa 

Belok 

Sidan 

  √ 

a) Sawah

b) Gunung

  √ 

a) Pemafaatan

lahan

  √ 

a) Buah hasil

petik sendiri
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No 

Daya 

tarik 

wisata 

Lokasi 

Motivasi wisata 

Something to see Something to do Something to 

buy 

pertanian 

sebagai 

tempat 

wisata petik 

buah sendiri 

b) Kuliner khas

2. Budaya 

Desa 

Pujon 

Kidul 

a) Selamatan

desa

b) Parade

kesenian

budaya

x 

Desa 

Taman 

Sari 

a) Seni tari

gandrung

yang

dipersembahk

an kepada

Dewi Sri

sebagai

bentuk rasa

syukur

mereka

(Saputri,

2018). 

b) Kesenian

musik

trasional etnik

banyuwgi

yang seluruh

x 
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No 

Daya 

tarik 

wisata 

Lokasi 

Motivasi wisata 

Something to see Something to do Something to 

buy 

instrument 

nya dibuat 

dari bamboo, 

ini disebut 

patrol 

(Saputri, 

2018). 

c) Kegiatan adat 

suku Osing 

Desa 

Belok 

Sidan 

a) Pementasan 

tari Rejang 

Renteng 

b) Kegiatan adat 

masyarakat 

desa dan adat 

Bali 

 

x 

Sumber : Data Pribadi 

2.3 Gambaran umum wilayah perencanaan 

2.3.1 Desa Deling 

Desa Deling merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sekar. Secara 

administratif, desa Deling memiliki luas wilayah sekitar 1.640 ha, dengan 

pembagian lahan untuk bangunan sebesar 111,2 ha, untuk tegal ladang 180,3 ha, 

untuk tadah hujan 212,7 ha, untuk hutan negara 992 ha, dan untuk lain-lain 

sebesar 143,8 ha (Bojonegoro, 2017). Desa Deling secara administratif terbangi 

menjadi 7, 10 RW dan 21 RT. Adapun dusun-dusun yang ada di Desa Deling 

yaitu Dusun Krajan, Dusun Jonoporo, Dusun Ngubalan, Dusun Kumbul, Dusun 

Kedung Gayam, Dusun Ngampel, dan Dusun Dibal. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro dalam 



13 

 

katalog Kecamatan Sekar dalam Angka tahun 2017 tercatat jumlah penduduk desa 

deling sebanyak 4.237 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.187 jiwa 

dan penduduk perempuan sebesar 2.050 jiwa dan dengan kepadatan penduduk 

sebesar 258,35 jiwa/km
2
. Matapencaharian utama masyarakat Desa Deling adalah 

sebagai petani dan buruh tani, untuk lebih jelasnya berikut tabel struktur 

matapencaharian masyarakat Desa Deling : 

Tabel 4. Tabel Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun dan Lebih Berdasarkan 

Pekerjaan 

No Pekerjaan  Jumlah (orang) 

1.  Petani  950 

2.  Buruh 374 

3.  Peternak 0 

4.  Pedagang  30 

5.  PNS/TNI/POLRI 7 

6.  Pengusaha Industri RUTA 3 

7.  Jasa Perorangan 2 

8.  TKI 15 

Sumber : (Bojonegoro, 2017) 

Adapun potensi wisata yang tersebar di Desa Deling adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Tabel Potensi Wisata Desa Deling 

No persebaran 
Potensi wisata 

Alam Budaya Minat khusus 

1.  
Dusun 

Krajan 

1) Sektor 

pertanian 

bawang 

merah dan 

padi 

1) Sejarah desa 

Deling 

2) Pencak silat  

3) Sanggar seni  

 

1) Pengolahan 

hasil 

pertanian  
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No persebaran 
Potensi wisata 

Alam Budaya Minat khusus 

 

2) Goa watu 

telo 

 

3) Lintasan 

moto cros 

 

2.  
Dusun 

Jonoporo 

1) Perkebunan 

Buah naga  

2) Kolam / 

waduk  

1) Tayupan  

 

x 

3.  
Dusun 

Ngubalan 

1) Ladang 

jagung 

2) Lintasan 

moto cros 

 

1) Slamatan dan 

bersih desa 

2) Kejawen  

x 
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No persebaran 
Potensi wisata 

Alam Budaya Minat khusus 

4.  
Dusun 

Kumbul 

1) Ladang / 

kebun 

tembakau 

2) Wisata Bukit 

Cinta Negeri 

Atas Angin 

 

 

1) Sejarah dan 

mitos dari 

Bukit Cinta 

 

x 

5.  

Dusun 

Kedung 

Gayam 

1) Bawang 

merah  

 

2) Peternakan 

sapi 

 

x x 

6.  
Dusun 

Ngampel 

1) Bawang 

merah 

2) Jagung  

 

x x 

7.  Dusun 1) Bawang x x 
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No persebaran 
Potensi wisata 

Alam Budaya Minat khusus 

Dibal merah  

2) Jagung  

Sumber : Data Pribadi 

2.3.2 Kawasan Bukir Cinta 

Bukit Cinta Negeri Atas Angin merupakan sebuah kawasan wisata baru 

yang ada di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya berada di Desa Deling Kecamatan 

Sekar. Menurut peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 kawasan 

Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini terletak pada kawasan hutan produksi dan 

hutan lindung. Luas lahan dari kawasan wisata ini adalah sekitar 7,1 ha, dan 

sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ladang jagung dan 

singkong, dan bawang merah. 

 Kawasan wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini dulunya merupakan 

kawasan hutan yang selanjutnya difungsikan oleh warga sekitar sebagai ladang 

jagung dan ladang singkong. Potensi utama yang ada di kawasan Bukit Cinta ini 

selain pemandangan alamnya yang eksotik adalah di bidang pertanian, utamanya 

adalah jagung, selain ladang jagung kawasan Bukit Cinta ini dulunya juga cukup 

sering digunakan untuk lintasan moto cross. Bentuk lahan nya yang berbukit dan 

di beberapa titik cukup terjal membuat tempat ini sering dipakai untuk 

mengendarai moto cross. Salah satu potensi lainnya adalah sejarah dan mitos-

mitos yang ada dan berkembang di sekitar kawasan ini. 

2.4 Analisa 

Berikut merupakan analisa berdasarkan data yang diperoleh: 

Tabel 6. Analisa 

Kebutuhan ruang 

1.  Area parkir 

2.  Area penerimaan 

3.  Area wisata 

4.  Area pengelola 
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5.  Area utilitas 

Pencapaian  

1.  Pencapaian yang dimiliki oleh site hanya satu, yaitu jalan Atas Angin. 

2.  Jalan memiliki perkerasan yang kurang baik dengan lebar 6 meter. 

3.  
Lebar jalan dapat menyebabkan penumpukan antrian kendaraan ke arah 

objek. 

4.  
Sarana prasarana jalan yang ada (lampu, trotoar, rambu jalan) masih sangat 

minim. 

Sirkulasi  

1.  
Sirkulasi keluar masuk site dapat terhambat karena kondisi akses utama 

yang relatif sempit. 

2.  
Alur sirkulasi yang ada masih terpengaruh oleh kondisi alam dan 

lingkungan. 

3.  Sirkulasi kendaraan tidak sesuai jika ada di dalam site 

4.  Kondisi jalan masih banyak yang berlubang dan berlumpur 

View  

1.  
View utama yang dimiliki adalah persawahan, permukiman dan bukit 

kembar. 

2.  
Kontur site yang beragam mampu memberikan sudut pandang dari berbagai 

arah 

3.  
Cahaya matahari sangat mempengaruhi orientasi untuk mendapatkan cahaya 

alami yang cukup. 

4.  
Angin yang berhembus dari arah gunung kembar atau arah timur mampu 

mempengaruhi orientasi untuk mendapatkan penghawaan alami yang cukup. 

5.  Kondisi vegetasi kurrang rindang. 

Klimatologi  

1.  

Arah datang sinar matahari dari timur ke barat ngakibatkan ketika pagi 

cahayanya tersa hangat hingga panas namun nyaman, ketika siang panas, 

dan ketika sore tidak terlalu silau karena terhalang bukit. 

2.  Angin berhembus dari arah timur laut,timur dan tenggara. 
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3.  
Kondisi vegetasi yang sedikit mengakibatkah hawa yang cukup panas ketika 

siang hari. 

4.  
Kondisi site dengan kontur berbeda-beda membuat limpasan air menuju 

kearah yang paling rendah. 

Penghawaan  

1.  Arah angin berhembus sari arah timur laut, timur dan tenggara menuju ke 

arah barat. 

2.  
Kondisi vegetasi masih kurang banyak, namun masih ada beberapa pohon 

yang tinggi dan rimbun. 

3.  
Kondisi angin di pagi hari sangat sejuk, saat siang panas, dan saat sore susu 

semakin merendah dan hangat. 

Topografi  

1.  
Site memiliki topografi lereng perbukitan yang beragam dengan ketinggian 

yang berbeda-beda. 

2.  
Perbedaan ketinggian yang ada beragam dan mencapai ± 25 m, dan dengan 

kemiringan yang berfariasi. 

Lanskap 

1.  Keberadaan elemen soft scape yang berupa pohon, perdu, semak, dan 

rumput jumlahnya sangat minim, sehingga site terlihat sedikit gersang. 

2.  
Dibutuhkan elemen hard scape berupa lampu penerangan, gazebo, jalan 

setapak dan lain sebagainya agar dapat mendukung laskap pada site. 

Massa bangunan 

1

.  

Perlunya kemudahan dan optimalisasi fungsi ruang dan struktur bangunan 

Pola tata massa 

1.  Site memiliki topografi lereng dengan ketinggian berfariasi 

2.  Bentuk site memanjang 

3.  
Diperlukan sebuah pola tata masa bangunan agar dengan mudah dapat 

menjangkau semua bagian site. 
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Stuktur  

1.  

Tpografi tanah yang ada pada site yang berbentuk lereng memerlukan sistem 

struktur yang sesuai. 

 

2.  

Sistem struktur direncanakan tidak akan terlalu banyak merubah kondisi dan 

bentuk lingkungan. 

 

Arsitektur Vernakular 

1.  

Beberapa bangunan lokal yang ada di sekitar area Bukit Cinta 

 

2.  
Arsitektur atap secara umum menggunakan atap pelana, joglo, dan limasan 

3.  Sebagian besar material bangunan yang digunakan adalah material lokal 

berupa kayu, bambu, dan batu bata. 

Sumber: Data Pribadi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan perencanaan 

Desa Deling khususnya dusun Kumbul memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan guna mendongkrak perekonomian masyarakatnya, salah satu 

potensi yang dimiliki adalah objek wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin. Objek 

wisata Bukit Cinta ini merupakan sebuah tempat wisata baru yang menawarkan 

pemandangan alam sekitar dari ketinggian, selain itu sejarah yang ada di bukit ini 

juga mampu menjadi salah satu daya tarik lainnya. Objek wisata Bukit Cinta 

Negeri Atas Angin ini mulai beroprasi dari pukul 04.00 wib hingga pukul 18.00 

wib setiap harinya. Jam beroprasinya yang terbilang cukup lama yaitu 14 jam 

membuat objek wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini tidak pernah sepi 

pengunjung, apalagi ketika menjelang matahari terbit dan matahari tenggelam. 
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Objek wisata ini ini sangat digemari oleh kalangan anak muda yang menyukai 

petualangan, akan tetapi tidak hanya kaula muda saja yang bisa datang ke objek 

wisata ini, anak-anak bahkan orang dewasa tentunya juga akan merasa senang dan 

nyaman berama-lama di sisni. Dibalut dengan gaya arsitektur vernakular, 

bangunan-bangunan yang ada di sekitar objek wisata ini mampu memberikan 

kesan alami dan mampu menonjolkan kebudayaan lokal. Sasaran utama yang 

dituju oleh pengelola objek wisata Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini adalah 

masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Pengembangan objek wisata 

Bukit Cinta Negeri Atas Angin ini kedepannya diharapkan mampu mendongkrak 

perekonomian masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh 

tani.  

3.2 Konsep 

Tabel 7. Besaran ruang keseluruhan 

No. Area Luas (m²) 

1 Penunjang (Parkir) 7.882,0 

2 Pengunjung (Penerimaan) 1.505,45 

3 Wisata  13.271,64 

4 Pengelola  240,318 

5 Utilitas  203,814 

Jumlah 23.103,2 

Sumber: Penulis (2018) 

Tabel 8. Konsep 

Pencapaian  

1.  Akses pintu masuk ke dalam site bagi pengunjung dan pengelola berada 

pada satu bagian. 

2.  Pemisahan akses masuk dan keluar pada site dilakukan agar dapat 

menberikan sirkulasi yang nyaman dan menghindari penumpukan. 

3.  Menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana jalan (lampu jalan, 

trotoar, rambu) yang ada di sekitar site. 
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Sirkulasi 

1.  Untuk memperoleh sirkulasi yang lenih baik diperlukan pelebaran pada 

akses kuluar dan masuk site. 

2.  Konsep sirkulasi kendaraan hanya akan sampai di tempat parkir utama , 

sehingga area parkir ditempatkan berdekatan dengan area penerimaan. 

3.  Keadaan alam dan site yang berkontur akan sangat cocok untuk sirkulasi 

pejalan kaki dan wisata alam yang dimiliki. 

4.  Sirkulasi kendaraan hanya ada untuk pengelola, guna memperlancar proses 

pengelolaan dan pengawasan kawasan wisata. 

5.  Menggunakan pola sirkulasi radial agar menudahkan pengunjung. 

6.  Sirkulasi menghubungkan setiap titik trek wisata, sehingga akan 

memudahkan pengunjung dalam mencapai berbagai titik. 

 

View  

1.  Orientasi utaman adalah menuju ke gunung kembar dan areal persawahan, 

serta orientasi kedua ke arah lingkungan sekitar. 

2.  Menambah vegetasi agar dapat membuat site lebih lindung dan sejuk. 

3.  Cahaya alami dimanfaatkan secara maksimal pada berbagai arah orientasi, 

serta panas matahari akan di netralisir dan diatasi dengan vegetasi yang ada 

dan dengan penyelesaian disain. 
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4.  Orientasi dan bukaan dimaksimalkan menhadap arah angin agar mampu 

menangkap penghawaan alami secara maksimal. 

 

Klimatologi  

1.  Arah terbit dan peredaran matahari akan dimanfaatkan secara maksimal 

dengan menggunakan bukaan agar mendapatkan pencahayaan alami secara 

maksimal, serta dengan bantuan vegetasi ydan penyelesaian disan yang 

tepat makan akan mampu mereduksi dan mengoptimalkan pencahayaan 

alami. 

2.  Bukann untuk mendapatkan penghawaan alami berada di atah timur dan 

bukaan lainnya di tempatkan di arah yang berlamawan agar sirkulasi dan 

penghawaan nya dapat masuk secara maksimal. 

3.  Vegetadi dimanfaatkan sebagai pereduksi cahaya matahari berlebih dan 

penahan angin kencang. 

4.  Rekayasa tapak dan sistem drainase yang baik dibutuhkan guna 

mengantisipasi limpasan air yang dapat mengakibatkan banjir. 
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Penghawaan  

1.  Posisi bukaan berada di sebelah timur yang berguna untuk masuknya angin, 

sedangkan bukaan lainnya berada di arah yang berlawanan untuk arah 

keluar nya angin, sehingga penghawaan silang dan sirkulasi udara dapat 

diperoleh. 

2.  Sistem penghawaan dengan pengeluaran hawa panas dilakukan dengan 

desain bukaan yang cukup tinggi , yaitu mendekati ceiling. 

3.  Vegetasi yang cukup dan memadai akan mampu berfungsi sebagai 

pereduksi angin berlebih dan dapat berfungsi sebagai filter udara. 

 

Topografi  

1.  Keadaan topografi yang ada di site akan dimanfaatkan dengan tidak terlalu 

banyak merubah keadaan topografi nya. 

2.  Penyelesaian disain akan mendukung keadaan lingkungan, namun tetap 

mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna. 

3.  Sistem drainase, utilitas dan jalan diusahakan mengikuti keadaan topografi 

yang ada. 

Lanskap  

1.  Pohon pada area tidak terbangun akan tetap dipertahankan bahkan akan 

ditambahkan guna mereduksi sinar matahari dan angin kencang. 

2.  Penambahan vegetasi sebagai elemen soft scape yang berupa pohon, perdu, 

semak agar menjadikan kawasan lebih rindang dan sejuk. 

3.  Penambahan elemen hard scape untuk menyempurnakan lanskap site yang 

sudah ada. 

Massa bangunan 
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Pola tata massa 

1.  Menggunakan pola masa grid dengan area parkir parkir sebagai titik sumber 

kedatangan dan area bukit sebagai pusat atraksi. 

Stuktur  

1.  Struktur rumah panggung akan digunakan untuk mengatasi masalah kontur 

yang ada. 

2.  Pondasi yang digunakan adalah pondasi batu kali setempat dan pondasi talut 

Utilitas  

1.  Sistem jaringan listrik 

Sumber utama pasokan listrik berasal dari PLN dan sistem cadangan 

pasokan listrik berasal dari gensen. Penemparan jaringan listrik diletakkan 

di satu area khusus sebelum di alirkan ke seluruh site. 

2.  Sistem jaringan sanitasi 

Sanitasi air bersih sepenuhnya menggunakan air tanah yang berasal dari 

sumber mata air yang ada di dekat site. Limbah air kotor yang berupa air 

bekas wudhu dan bekas cuci selanjutnya akan diolah kembali dengan cara di 

filter sehigga dapat digunakan kembali. 

3.  Sistem jaringan proteksi kebakaran 

Sistem proteksi kebakaran ini berfungsi sebagai alarm dan pencegah resiko 

kebakaran hebat pada bangunan. Peralatan yang akan digunakan dalan 

proteksi kebakaran ini adalah fire alarm, springkle system, fire extinghuiser 

(apar) dan hidrant. 

Arsitektur vernakular 
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1.  Eksterior  

Arsitektur vernakular merupakan arsitektur yang menerapkan unsur lokal 

dengan bentuk bangunan dan penggunaan material yang juga lokal. 

Tampilan bangunan secara keselurunan nantinya akan mengadopsi atau 

menggunakan bentuk lokal serta material lokal yang ada di sekitar kawasan. 

Penggunaan atap jawa seperti joglo, limasan, dan pelana akan akan 

diterapkan pada disain yang akan di buat. Selain atap, dinding, lantau, dan 

jendela juga diusahakan menggunakan material-material likal berupa kayu, 

bambu, dan batu bata. 

 

Sumber : Data Pribadi 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis yang dilakukan makan dapat diperoleh kesimpulan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Dalam usaha pengembangan pariwisata Waduk Kedung Ombo 

maka dalam perencanaan dan perancangan yang dilakukan terdapat 

beberapa atraksi wisata yang diberikan, antara lain wisata labirin 

jagung, wisata moto cross, wisata petik sayur dan bunga, wisata 

outbond, wisata sejarah, wisata pertunjukan seni, wisata kuliner dan 

wisata belanja.  

b. Arsitektur Vernakular sebagai penekanan yang diterapkan dengan 

tujuan melestarikan bentuk budaya loka yang lebih ramah lingungan terhadap 



26 

 

keadaan atau topografi site nya. Material kayu dan batu bata dan bambu 

menjadi material arsitektur yang dominan digunakan untuk 

mewujudkan konsep Vernakular. 
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